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DESTRIJD OVER BERNSTEIN. 

I)OOR 

GUSTAV LANDAUER. 

I. 

De duitsche Sociaal demokratie heeft liet ver gebracht! Toen 
in het jaar 1884 de stryd woedde over het toestaan van een 
stoomvaartsubsidie; toe» later Werner in een kleine schoen-
makersvergadering het staatssocialisme van Vollmar aanviel, 
toen de woordenstrijd tussclien Bebel en \Y ille uitgevochten 
werd Welk ccn opwinding heerschte toen in de verzamelde 
legertroepen! Thans echter, nu het op stuk van zaken dezelfde 
grondvragen betreft, niet een enkele die uit den hoop ge
nomen wordt, doch integendeel de gansche theoretische bodem, 
zoowel als de praktische gevolgen, — hoevelen bekommeren 
zich thans om de- nitelkanderzettingen ? De sociaal demokra-
tisclie pers maakt het in alle opzichten moeielijk aan de goede 
aanhangers, om te weten te komen waarover men het eigenlijk 
heeft. De verklaringen in den laatsten tijd in de orwarts 
tussclien Kantsky en Bernstein, worden door de eenvoudige 
lezers niet verstaan, ze honden deze geschillen voor een per
soonlijken strijd tussclien twee geleerden, en in het hoofdblad 
vertoonen ziclt de roerende oneenigheid der redakteoren en de 
verzoeuingsmanoenvres van den ouden bemiddelingshofraad, die 
tegelijkertijd Hoofdrédakteur is. Leest men een blad, dat 



aan den kant van liernstein staat - hetzij de .Volksstimme" 
van Frankfort of de „Volksfrennd" van Karlsrulie, dan moet 
men aannemen dat de gansche part ij en Bernstein liet volkomen 
eens zyn. 

Enkelen echter beijveren zich 0111 schril en duidelijk de tegen
stellingen aan het daglicht te brengen. Zoo bijvoorbeeld Hebei, 
Parvus, Rosa Luxemburg en Mevrouw Zetkin. De laatste heeft 
in een vergadering te Herlijn — bijgewoond door ongeveer vijf
honderd letterkundigen en studenten van beiderlei geslacht, be
nevens door tachtig tot honderd arbeiders (o tijden, o zeden!) 
— een zuivere scheiding verlangd. Zy noemde met opmerkens
waardige koenheid de volgende personen, van wie de Sociaal-
demokratie zich moest afkeeren : Auer, Schippel, Heine, Bern-
stein, (^uarck, David, Peus. Zij vergat nog C'onrad Schmidt, 
naar wien Bebel reeds voor de verkiezingen den banbliksem 
geslingerd had. 

Hoe is deze strijd ontstaan '< Wat is het onderwerp ervan 't 
Ontstaan, eigenlijk ontstaan, is hij op het oogenblik toen het 

parlementair socialisme uitgebroed werd, en oorspronkelijk be
trof deze strijd de vraag, hoe ver men het opportunisme, de 
gelegenheidspolitiek, drijven zou. Want daarop moet men goed 
letten: Opportunisten, gelegenheidspolitiekers. staatssocialisten, 
steunpilaren en oplappers van den tegenwoordigeii Staat zijn ze 
allemaal. Aanvankelijk was er slechts sprake van enkele strijd
vragen, die niettemin zóó scherp nimmer tevoren werden uit
gevochten, als op den laatsten partijdag te Stuttgart. Daar 
vertegenwoordigden Aner en Heine het standpunt der kompen-
satiepolitiek 1); dat w'1 zeggen, men zon eischen der regeering 
(leger en marine-voorstellen enz. inwilligen, om daarmee te be
werken dat eischen der arbeiders door de regeering toegestaan 
zouden worden. Scliippel brak een lans voor het eventueele 

1) Politiek van vergoeding of vereffening, die tracht het 
eene voordeel te ruilen tegen het andere. 

2 



toestaan van nieuwe kanonnen ; voorbeen had men zich reeds 
uitgesproken voor deelneming aan de verkiezingen voor den 
pruisischen landdag, waar Bebel en Mevrouw Zetkin op merk
waardige wijze met Bernstein overeenstemden. Op dezen partij
dag te Stuttgart zetten de Opportunisten — die vooral in Zuid-
Duitschland een bijzonderen aanhang hebben — zulk een hooge 
borst op, dat Vollmar onder de teekenen van goedkeuring van 
de meerderheid der aanwezigen, komen kon tot de schaamte-
looze uitspraak; de strijders der Kommnne van Parijs hadden 
destijds beter gedaan, met zich te slapen te liggen! 

Een volkomen nieuwen aanblik kreeg de zaak echter, toen 
Bernstein begon — eerst in artikelen en verklaringen, daarna 
in een omvangrijk boek, (Die Voraussetzungen des Sozialismus 
und die Aufgaben der rëozial demokratie 1899) 1) het nieuw-
sociaal demokratisch opportunisme in een stelsel te brengen en 
aan de theoretische grondvesten der leer van Marx te knagen 
met zijn skeptische 2) muizetandjes. Toen was alles uit! Ach 
god! een beetje meer of minder politieke knoeierij, — dat zou 
nog niet zoo erg geweest zijn; maar in het aangezicht der 
tegenstanders de theorieën van Marx en Kngels te kritiseeren en 
op te geven, dat ware te veel. 

Wij anarchisten beleven echter het potsierlijke schouwspel, 
dat thans de theoretikers der sociaal demokratie zich warm 
maken over vraagstukken, waarop wij anarchisten reeds lang 
onze schoenzolen platgeloopen hebben. Want wat Bernstein 
daar vertelt over materialistische geschiedenis-opvatting, over 
de meerwaarde- en samentrekkingstheorie en zooal meer — ach, 
hoeveel zweet en inkt is daarover in debatten mondeling of 
schriftelijk, in onze vergaderingen en in onze pers vergoten! 
En Bernstein komt met zijn gewichtige theoretische beschou-

1) I)e onderstellingen van het socialisme en de taak der 
sociaal demokratie. 

2) Twijfelende. 
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\\'ii)gen juist tot dezelfde uitkomsten als wij reeds voor langen 
tijd. Men deuke aan de twist in de „Sozialist" 1S9Ü tusschen 
li. K., Tscherkesof en Aegis, later tusschen Wiese en Aegis; 
aan onze beschouwingen bij den dood van Friedrich Engels; 

aan de betoogeu van Tscherkesof in „Freedom" en in „Temps 
uouveaux" 1), aan veel uiteenzettingen van Kropotkine, Mala-
testa en Ponget, en men heeft in werkelijkheid hetzelfde, wat 
Berustein in zijn zeer slecht geschieven boek sainengesprokkeld 
heeft. Kn niettemin is de opwinding in het sociaal demokratische 
kamp gerechtvaardigd; Bernstein wijst er zelf op, dat hij geen 
nieuws vertelt, doch dat het van groot belang is, dat de lieden 
die tot heden voorvechters waren der leer van Marx, zelf de 
dwalingen dezer leer erkennen. Met de grootste onverschillig
heid haalt hij de woorden aan „Moors geliefde kan slechts 
sterven door Moor s handdat wil zeggen: „Het marxisme 
gewurgd door een marxist." 

We willen nu eerst eens de theoretische vernieuwingsplannen 
van Berustein beschouwen en de onmachtige reddingspogingen 
der ouderwütsche sociaal demokraten. 

Ik heb hier evenwel geen beoordeeliug op het oog waarmee 
ik Bernstein's boek zou willen uitputten, doch ik grijp veeleer 
uit den heelen strijd de punten, die me buitengewoon belang 
wekkend lijkeu. 

I HET „WETENSCHAPPELIJK" SOCIALISME. 

Wat Berustein daarover in zijn boek zelf zegt, is over het 
algemeen blik. Hij geaft dat in het Voorwoord zelf eenigzins 
toe : hij was bang geweest dat hij Marx en Engels al te erg 
zon aanpakken. Bovendien is hij zelf veel te zeer een gevoel
loos stelselmeusch. dat hij geheel van de „wetenschappelijkheid" 

1) Zie de hollandsche brochure vau Tscherkesof: „De suciaal-
demokratie in haar leeriugeu en daden." 
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zon knnnen vrijkomen. Overigens is fcy daartoe ook te — on
wetenschappelijk en te oppervlakkig. 

Ik wil bij deze gelegenheid een enkel bewijs geven voor de 
door mij genoemde onbeteekenendheid van het boek en voor de 
platheid van het hoofd waarin het ontstond. Men zon er wee
moedig van worden, dat znlk een middelmatige geest voldoende 
is om het Marxisme in zijn grondvesten te doen wankelen. Op 
bladzijde 4 en 14 vindt mee de volgende zinnen, die tot een 
samenhang behooren: „De vraag van de juistheid der materi
alistische opvatting der geschiedenis is de vraag naar den graad 
der geschiedkundige noodzakelijkheid. Materialist-zijn beteekent 
in de eerste plaats, de noodzakelijkheid aannemen van al hetgeen 
plaatsgevonden heeft Het wijsgeerig of natuurwetenschap
pelijk socialisme is deterministisch, de marxistische opvatting 
der geschiedenis is dat niet, zij schrijft aan de ekonomische 
grondslagen van het volksleven geen onvoorwaardelijk vastge-
stelden invloed toe op de gestalten van het volksleven." Hoe 
onlogisch ! Men zou gelooven, wanneer men dat leest, dat er 
geen ander determinisme 1) bestond dan het materialistische. 
Is een opvatting der geschiedenis dan daarom niet detenni-
nistisch, wyl zij geen bepalenden invloed toekent aan één faktor 2) ? 
De vraag van het determinisme is toch, „of alle verschijnselen 
gebii^end bepaald, veroorzaakt worden." In de vraag der kausa-
liteit wet 3),kunuejj de teuilletoiigchrijver Bernstein en de journalist 
Kautsky gfcrust elkander de ltynd reiken ; de een weet er zooveel 
^£an als de.ander. ^ 
*~ïa liet -boek maakt Bernstein er'slechts tamelijk schuchter 

^aanspraak' "öp, kritiek te durven uitoefenen op de wetenschap 
van het marxisme, waarbij hij spreekt van een orthodoxie 4) en 

1) De theorie die de noodzakelijkheid a&nneemt als natuur
wet, dus den vrijen wil beslist loochent. 

2) Bestanddeel waarmee men rekening moet houden in een 
feit of in de geschiedenis. / 

3) Kausaliteit, de wijze van werken eener oorzaak. 
4) Kechtzinnigheid in het ware geloof. 



slechts in 't voorbijgaan zich Jen voor de gansche marxistische 
wetenschap verpletterenden volzin laat ontsnappen : „Thans staat 
het zoo, dat men uit Mars en Eugels alles bewijzen kan. 
Reeds wordt hij vermeteler in een verklaring in No. l'.i van 
de „Vorwarts." Daar zegt liy: „De socialistische beweging hangt 
niet af van theorie. De theorie kan haar verklaren en haar 
bepaalde wegeu aanwijzen, doch haar kracht en haar rechten 
worden op stuk van zaken tuch slechts door haar zelt geschapen 
uit de verhoudingen der werkelijkheid en de daaruit voortvloei
ende behoeften en mogelijkheden." 

Voor ons, die steeds gezegd hebben: men kan niet weten
schappelijk bewijzen, dat en hoe het socialisme tot werkelijk
heid moet worden, men kan slechts naar den maatstaf van zijn 
inzicht en zijn geestkracht voor de vervulling ervan stryd voeren 
en het willen: — voor mij, wien het een omMiistootelijke over
tuiging is, dat de geschiedenis geen wetenschap is, doch slechts 
een menschelijke toebereiding van armzalige brokken, voor ons 
en voor mij ligt in deze woorden van Dernstein natuurlijk niets 
dat niet van ouds bekend is en vanzelf spreekt. Doch voor Moor s 
geliefde is de beet hard genoeg. 

II. DE „MATERIALISTISCHE OPVATTING DER 
GESCHIEDENIS." 

De wetenschappelijkheid van het marxisme staat en valt met 
zijn opvatting der geschiedenis. Deze zegt ongeveer: In maat
schappelijk noodzakelijke wetten is vooraf beschikt, dat de* 
burgerlijke maatschappij in de socialistische, de kapitalistische 
wijze van voortbrenging in de maatschappelijke omslaat. Zooals 
Marx zegt in het voorwoord van zijn geschrift „Zur kritik der 
politischen Oekonomie 1)„De burgerlijke verhoudingen der 
voortbrenging, zijn de kenmerken van den laatsten strijd tegen 

1) „Tot kritiek der Staathuishoudkunde." 
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de maatschappelijke prodnktie .... doch de voortl'^"^n^[^. 
ten die zich i« den schoot der burgerlijke 
len, verschaften tegelijk de stoffelijke voorwaarde» 
van dezen strijd. Met dezen maatschapp.jvorm ^dus detro^ 
geschiedenis der menschelijke maatschappij at. 
Le tapliamcta 1) wetenschap wil kunne» be»'•)«» J" « 

Millenium, het d.Uendj.^e * 
nit de bestaande toestanden niet natuurlijke 
ontwikkelt. Velgen. .Ie „uilrtteb. r.k.nk.nde, 
hel in den hemel, met behulp van de ontkenn i ng  der ontken g. 

En dit heksen ééu X één, 

Uit vijf en zes, 
Zoo spreekt de heks, 
Maak zeven en acht, 
Dan is 't volbracht. 
Negen is één, 
En tien is geen, 
Dat is het heksen ééu X één-

dit werd door scheefgegroeide koppen tientallen jaren laDg 

voor zuivere wetenschap gehouden. „„„tan 
Ook hier zijn de bezwaren van Bernstein oud, doch verstan 

dig en nauwkeurig. Hij bewijst in de eerste plaats dat d 
marxistische opvatting der geschiedenis valsch 1S, en 
1. deze dwaling ne.dlot.ig wa, Oek ble,• wete . L„ 
Nu 78 van de „Vorwiirts" scherper en beslister dan in ne 
boek. Hij noemt de materialistische geschiedenisverklaring een 
opvatting die alle werkelijk positieve arbeid der soc aal-

demokratie uitstelt tot na de groote uitbarsting, en de werk-
zaamlieid die vooraf ontplooit moet worden| yerder. 
gezichtspunt dat deze gebeurtenis onvermijdelij • 
^Wilde ik (iuietismus (onwerkzaamheid) prediken, an oo 

• • .« Uaffcl 
1> In navolging van den duitscüen wijsgei-» —o— 
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de leer der dadelijke noodzakelijkheid de geschikte handleiding. 
Ik treed illusies over de snelheid en de ongedwongenheid der 
ontwikkeling van het socialisme tegemoet, en geef daarmee aan 
de bewuste socialistische beweging een verhoogd en niet een 
verminderend gewicht." 

III. WAT IS EEN PROLETARIËR. 

Tot de marxistische wetenschap behoort ook de theorie van 
de toeneming der ellende, de koncentratie 1) en de ont
eigeningstheorie. Ze betoekenen ongeveer: Het proletariaat neemt 
aanhoudend toe. doordat voortdurend nieuwe gedeelten der mid
delklasse bij het proletariaat gevoegd worden. De grootenijver-
heid slokt de kleine en middelmatige op ; tenslotte blijven er 
aan de eene zijde slechts een paar reusachtige ondernemingen, 
aan den anderen kant oneindige scharen van proletariërs; en 
de laatsten zullen nu de overgebleven kapitalisten — de ont
eigenaars — uit hun bezit stooten met behulp der maatschap
pelijke omwenteling. Bernstein voert hetzelfde in tegen deze 
grootsehe overdrijving en grillige inbeelding, wat wij reeds altijd 
gezegd hebben, wat onze kameraad Tscherkesof namelijk in een 
schitterend betoog bewees. Iets dat negatief is, laat zich namelijk 
bewijzen, en een kritische wetenschap bestaat op dit gebied, 
doch helaas geen stellige, waarvan de marxistische utopisten 
gedroomd hebben. 

Bernstein en wij zeggen : Het proletariaat vermeerdert niet 
ot erg onbeteekenend, het klein- en middelmatig bedrijf neemt 
toe in den landbouw, over het geheel neemt het slechts zeer on
beteekenend at'; de middelklasse — niet te verwarren met 
middelmatig bedrijf — neemt niet af doch toe. I>e ondernemin
gen staan niet enkel in doodsvijandscliap tegenover elkander-
het beginsel der konkurentie heerscht niet alleen, doch ze ver
binden zich tot sterke vereeniginge*. evenals aan de andere 

1) Samentrekking der kapitalen. 
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zijde de arbeiders door hun vereenigingen ban verandering in 
proletariërs tegenhouden. I)e begrippen arbeidersklasse en prole
tariaat beteekenen uiot volkomen hetzelfde ; een aanzienlijk deel 
der industrie arbeiders behooreu thans reeds tot de middelklasse, 
kortom : zoomin de beweringen als de slotsommen der marxis
tische leer houden stand. Men moet in 't oog houden dat ik 
hier mijn eigen wijze Van uitdrukking heb aangewend eu niet 
die van Bernstein. 

Bernstein heeft onder anderen met bijzonderen nadruk er op 
gewezen, dat volgens de laatste pruisische inkomstenbelasting
statistiek, die gelijk men weet eer onder als overschat, liet 
aantal inkomens boven de 3000 Mark toegenomen is. Het feit 
is onomstootelijk ; niemand heeft het bestreden. De oud sociaal-
demokraten echter, bijvoorbeeld Mevrouw Zetkin ijl de berliner 
vergadering, vragen met zichtbaren spot : Zoo, zijn nu de men-
schen, die meer dan 3000 Mark te verteren hebben, allemaal 
kapitalisten? Ik heb daartegen aangevoerd, dat het er niet op 
aankomt of ze kapitalisten zijn, doch liet de vraag is, of ze 
proletariërs zijn? Deze vraag heeft Mevrouw Zetkin toestem
mend beantwoord voor een deel dezer D r i e d u i z e 11 d in a r k-
menschen; en zij heeft er verder bijgevoegd, dat ook onder 
de personen die in de duitsche beroepstelling hoofden van inid-
delbedrijf worden genoemd, een groot deel proletariërs zijn: zij 
wees op de herbergiers, die van brouwerijen afhangen, en op 
de tussehenpersonen in de konfektie-industrie. 

Hier slaan we derhalve voor de gewichtige en beslissende 
vraag : Wat is een proletariër ? Het schijnt dat men alom de 
theorie van de toeneming der ellende heeft opgegeven, men deed 
dat uit nood. Mevrouw Zetkin en met haar wel de andere 
trouwe marxisten, die de laatste en gewichtigste stelling in ge
vaar zien, verklaren dat de levensvoorwaarden en de bezitsver-
houdingen niet in aanmerking komen, maar de vorm der produktie 
en de afhankelijkheid van het bestaan. Een tusschenpersoon in 
een konfektie kleermakerij, zelfs wanneer hij eigen huizen bezit 
en 100 vrouwen aan 't werk heeft, zelts wanneer hij 15.000 
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Mark en meev per jaar te verteren heeft, is een proletariër, 
omdat hij afhankelijk is van den grootkapitalist, en —volgens 
de theorie — iederen dag op straat geworpen kan worden. De 
bezitter van een groot bierlokaal is een proletariër, wijl een 
groote brouwerij het lokaal voor hem heeft ingericht, en hij 
van die brouwerij afhankelijk is. Een arbeider, die wekelijks 
50 Mark verdient, en dus een jaarlijkscli inkomen van circa 2500 
Mark heeft, is in dezelfde beteekenis een proletariër als de 
armste, die van het tuchthuis naar het bedelaarsgesticht om
zwerft. Neen. toch niet !, het laatste voorbeeld past niet : veel 
eer is enkel de 2500 Mark arbeider een „proletariër," de andere 
is een armoedzaaier, een verlaagde, een lompenproletariër, een 
„Ballonmiitze.'' 1) 

Zoo ongeveer is de theorie der marxisten, die ze thans ver
dedigen en verdedigen moeten, wanneer ze niet alles omvei 
willen zien tuimelen. Welk een monsterachtige, avontuurlijke, 
belachelijke verwarring van alle begrippen is dat echter ! 

Neen, Heeren en Manies, dat alles gelooft geen mensch. Het 
blijtt erbij : een proletariër is, wie gedwongen is een proleta
riërsleven te leiden. Dat de algemeene afhankelijkheid —niet 
enkel de huishoudelijke — toeneemt, is een oude geschiedenis. 
Daarom juist leveu wij in dagen van reaktie, in een opzicht van 
maatschappij, politiek en beschaving. Daarom juist is het spook 
zoo dreigend van uw toekomststaat, waarin geen proletariërs, 
doch louter afhankelijken en onvrijen zijn. Gewis, gewis, Lieb-
knecht heeft gelijk, wij groeien den toekomststaat in. Doch de 
weg is een beetje anders — namelijk omgekeerd — dan Marx 
hem verzonnen heeft. De buiken worden steeds meer gevuld en 
de hersenen lediger. De industrie der demokratie treedt in 
de plaats van de industrie der geldheerschappij. In de plaats der 
gilden treedt het auibtenaarsleger. 

1) Scheldnaam door de sociaal-demokraten van het blad 
„Vorwiirts" geslingerd naar het „gepeupel" dat zich verstoutte 
om hongeroproer te maken in Berlijn. 
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Wij moeten op onze hoeden wezen. We zijn nog volstrekt 
niet zoover. Gelukkig zijn wij geen wetenschapsinenscheii, deze 
ontkenning der ontkenning moet niet komen : het is niet nood
zakelijk iu de natuur, dat dit niandarijnenras 1) werkelijk zege
viert. De tot opstand geneigde karakters, die zich tegen den 
tot heden gewoneu gang der dingen verzetten, zijn nog ver
bazend dun gezaaid. Toch willen we ons er op voorbereiden, 
0111 ter rechter ure met een krachtige donderbui daartusschen 
te komen. En wanneer het geen menigten zijn, dan zullen we 
eerst recht trotseli er op wezen, dat wij ons niet onder den 
duim laten houden, zoomin door den tcgenwoordigen staat als 
d o o r  d e n  t o e k o m s t s t a a t ,  w  i j  I n d i v i d u e n !  

Iu het volgende hoofdstuk zullen we spreken over de prak
tische voorstellen van liernstein en hetgeen d<ior zijn tegen
standers ertegen werd aangevoerd. Dan zal er uitvoeriger sprake 
wezen van den tegenwoordigen staat en zijn schoonheden, van 
den tegenwoordigen menscli en zijn uitgezochte kleinburgerlijke 
begrippen; en dan zal blijkeu of een ,Proletariër" ook een 
Kleinburger kan wezen. 

II. 

Mijn waarde redakteur 2), we hebben niets aan een maand
schrift. Wanneer men vier weken wachten moet eer men een 
begonnen artikel afmaakt, eer op de a de b volgt, dan vloeit 
een mensch intusschen veel te veel bloed door de aderen. Ik 
zie u reeds glimlachen en hoor u voor uzelf mompelen, dat die ver
vloekte Landauer ook iu den tijd toen de „Sozialist" wekelijks 

1) Mandarijnen, de adel in China. 
2) Deze brochure verscheen in de „Sozialist" van Berlijn. 

Landauer achtte het niet noodig, zijn artikel af te maken, zoo-
als in dit tweede hoofdstuk op geestige wijze verklaard wordt. 
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verscheen, zijn vervolgartikelen nooit beelemaal ten einde 
bracht. Dat is het juist. Dat bewijst alleen, dat we bepaald een 
anarchistisch dagblad noodig hebben. Wat zon dat een plezier 
wezen, wanneer men zich iederen dag, geheel volgens de stem
ming van het oogeublik, kon uitstorten voor het vereerde publiek 
en den nog hooger geschatten Staatsanwalt! 1) Soms rozerood 
dweepend, dan weer zwart verbitterd en honend, soms vol geel 
gift en gelen spot, en een anderen keer met rooden, gloeienden 
haat. Apropos, de heer Stadthagen heeft dezer dagen in den 
Rijksdag het rood de kleur der menschenliefde genoemd. Wat 
is een dergelijk bedrog toch ledig en smakeloos ! Van ouds was 
rood de kleur van het schelle, wilde, prikkelende, aanvallende 

Wanneer we nu zulk een anarchistisch dagblad bezaten, zou 
ik geen artikelreeksen beginnen en me nu niet behoeveu te 
ergeren, dat ik verplicht ben tot schrijven over Bernstein en 
hetgeen daarom en daaraan hangt, hoewel me intusschen de 
lieele geschiedenis geen belang meer inboezemt. Waarom zou 
ik niet liever spreken over den hoogen hoed van den heer Loubet V 
Deze onberispelijke president der fransche republiek, liet zich 
onlangs door een jongen edelman op zijn hoogen hoed kloppen. 
Verscheidene dagen daarna zwaaide hij vriendelijk groetend en 
zielsvergenoegd een fonkel splinternieuwen hoogen hoed, onder 
bescherming van een legerkorps en van het parijsche proleta
riaat ! Deze republikeinsche zijden hoed herinnert me aan een 
koninklijke kachelpijp, die een brave duitsche hoedenmaker in 
de Kürfursten strasse in Berlijn W. in zijn uitstalkast heett 
staan Het is een verschrikkelijk versleten hoofddeksel, waarvoor 
men echter plotseling een ongemeenen eerbied krijgt — als voor 
Uessler's hoed — wanneer men een er naast liggend briefje 
leest. Daarin verzekert de Hofmaarschalk aan den vaderlands-
lievenden hoedenmaker, dat deze hoed door Keizer Wilhelm I 
gedragen werd. Ik vrees slechts, dat Lncanus dien wakkeren 

1) Officier van justitie die de persvervolgingen instelt. 
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man toch niet als hof-hoedenmaker zal voorstellen, het is in 
ieder geval niet schoon, dat hij niet sprak van Keizer Wilhelm 
de Groote ; vooral omdat de aanzienlijke cylinderhoed tamelijk veel 
heeft bijgedragen tot de grootheid van den keizer zaliger, 
wanneer hij bij uitzondering eens in de burgerkleeding verscheen. 

Deze koninklijke relikwie heeft op de hoofdbedekking van 
Loubet tenminste dit voor, dat hij niet in de zaak Dreyfns ge
wikkeld is. Neen, zoo iets zou bij ons niet mogelijk zijn! Dat 
iemand bij vergissing onschuldig veroordeeld wordt, dat komt 
natuurlijk af en toe bij ons ook voor, maar dat daarom het 
gan8clie volk in opstand komt, en dat tenslotte bepaald als ge
volg dezer openlijke beweging de herziening van het vonnis 
toegestaan wordt — zoo iets komt bij ons niet voor! De rech
ters en ambtenaren zijn de braafste menschen der wereld — 
doch bij ons is het vaak zóó met de zaak gesteld, dat er helaas 
op rechtskundige gronden niets aan te doen is 1 Overigens be
zitten we zulke voortreffelijke rechtswaarborgen, dat iemand 
zelfs na zijn dood nog in een herzieningsvonnis kan worden 
vrijgesproken. Men ziet dus volstrekt niet in, waarom een inensch 
zulk een voor de gezondheid nadeelige opwinding bepaald in 
zijn leven moet meemaken, vooral wanneer hij zich intusschen 
aan het tuchthuis gewend heeft. Ij 

Overigens zullen wij — als opruiers tot werkstakingen — 
nog niet zoo spoedig met het tuchthuis keunis maken, als het 
eerst den schijn had. Weer een bedrogen verwachting ! Het 
leven wordt steeds platter en eentoniger. In een enkele para 
graaf van het zoogenaamde Tuchthnisvoorstel wordt werkelijk 
met gevangenis gedreigd. De ministers hebben beloofd, wanneer 
we in Frankrijk leefden, moesten zij door de sociaal-demokraten 
omvergeworpen worden. 

Nu zijn we er. — Ik wilde eigenlijk spreken over de sociaal-

1) Zinspeling op een geval in Dnitschland, gelijk onze 
Hoogerhuiszaak. 
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demokraten en hnn huiselijke twist. Nu, dat loont nauwelijks 
meer de moeite. Al valt er geen minister over, dan zal toch 
zeker de heer Kduard liernstein dit jaar over het Tuchthuis-
voorstel struikelen. Deze ongehoorde aanval op de gezamenlijke 
arbeidersklasse zal zeer zeker vooreerst den niterlijken vrede 
tusschen de mannen van theorie en praktijk iu de partij her
stellen. Nu is het geen tijd meer voor besluiten over de om
wenteling ; thans schieten de beslissingen vanzelf uit het aardrijk 
naar boven, evenals de boterbloemen na een railden regen. De 
partijdag van dit jaar — zoo zal Wilhelm vertellen in een zijner 
bekende redevoeringen, is een machtige betooging van het één 
en ondeelbare proletariaat; de tegenstanders hebben te vroeg 
gejubeld, er bestaat slechts een enkele, onverdeelde, duitsche 
sociaal-demokratie ! Z>o zal Wilhelm Liebknecht kunnen jubelen ; 
en wie heeft nu de verdienste, van deze eenheid weder tot stand 
gebracht te hebben? De maker van het roemrijke Tuchthuis-
ontwerp. Wat een pruisische ministerraad rondom de groene 
tafel toch alles in orde brengt! Indien rood de kleur der inen-
sclienliefde is, dan is groen ongetwijfeld de kleur der hoogere 
wijsheid. Het een is zoozeer waar als het andere. 

Om nu eindelijk terug te komen op den beloofden hamel, 
namelijk op Iiernstein : hij heeft met een hamel in ieder geval 
één zaak gemeen. Ik meen niet. dat hij van zijn mannelijke 
kracht beroofd is ; wat kan de arme hamel er aan doen, dat 
hij ontmand is 't Het feit is erg genoeg, men moet het hem niet 
bovendien nog verwijten, vooral niet daar hij er toch niets aan 
kan veranderen. Doch ik meen die andere eigenschap, dat hij 
niet eer geslacht wordt, vo»r hij vet genoeg is. Mevrouw Zetkin 
heeft haar nies te vroeg geslepen. Bernstein is tot slachten 
nog niet rijp. Herg het zwaard op ! 

Daarmee is mijn gedachte dus voor heden tamelijk nitgepnt. 
In één opzicht plaagt mijn slechte geweten mij. Ik heb aan het 
slot van het eerste hoofdstuk uitdrukkelijk beloofd, dat ik 
spreken zou over de schoonheden van den tegenwooidigen staat, 
en verder dat ik zou onderzoeken, of een proletariër ook een 



kleinburger wezen kan. Dat. laatste echter is gauw gedaan ; velen 
hebben zich reeds boosgemaakt over den „aanmatigenden toon" 
van mijn vorig artikel; hoe slecht zullen zij dus wel te spreken 
zijn over dit vervolg! Derhalve dat bewijzen ze zelf reeds, de 
klassenbewuste ploerten, dat ze aanwezig zijn namelijk. Ze 
hebben ook geheel gelijk ; een goede luim in een hoofdartikel, 
dat is heelemaal ongehoord en in strijd met alle journalistische 
gebruiken. 

Maar de schoonheden van den tegenwoordigen staat? Dat 
hoofdstuk is vandaag te lang voor me en ik ben nu moe, ik wil 
gauw gaan slapen ; eerst wil ik noch aan veel dingen denken, 
die werkelijke schoonheden zijn, schooner dan de heele politiek 
en anti-politiek ; ik wil mijn goed humeur echter niet bederven-
Kt zit dus niets anders op, dan dat de lezer een toegenegen 
lezer is en zich tevreden stelt met hetgeen ik in 't voorbijgaan 
hierboven over enkele schoonheden van den tegenwoordige Staat 
inlaschte. Is dat voor hem niet genoeg, dan verzoek ik hem 
eens tusschen de regels te lezen 1) en wanneer hij dan niets 
vindt, heeft hij recht, me aan te klagen wegens voorspiegeling 
van valsche feiten. Mij schiet dan niets anders over, dan voor 
het gerecht, te bewijzen dat ik ontoerekenbaar ben, en dus moet 
worden vrjjgesproken, waarbij ik me zal beroepen op Professor 
Mendel en de redakteuren der „Vorwiirts." 

2) De zetter wordt verzocht de noodige ruimte tnsschen de 
regels te laten, opdat kortzichtige lezers niet mistasten! 

ir» 
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